










চি শি 
আর 

নি 

'শ্গীতিকাব্য | 
প্রীঅধরলাল সেন বিরচিত | 

** 5) 20070 2৮ 129৮ 2€1555৮ ৩ উি ৮10 ০ 01206 

৮5৮ 292 হাহস206200৩5 250355 [0 টা 62 2 

নিলতান 1 

০6৫ এও ল07 

€)1 চছা৮)) 2065 2160৮ চো আঠা 2, 

হত 059 290০৮ 2৮০০৮ 8270105 হহতে সত5৮০ ঠিরল তিতোক 

২5155 51509156105 ৮0305 

নৃতন বাঙ্গাল! বস্ত্র । 
কুলিকাত',- বাজ! কালীক্কষ্ণের লেন নং ৩৯ 

সন্বথত ১৯৩১ । 



শ্রীসারদী গ্রমাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত 



শ্য়ুক্ত রামগোগাল মেন 

পিভৃচরণকমলে 

স্নেহ ভক্তি কৃতজ্ঞতা গ্রভৃতি 

পুজ্রের যাহ! থাকা উচিত, তাহারই সামান্য নিদশন স্ববগ 

এই কাব্য 

সমাদরে মমর্পিত হইল । 





মেনকা । 

শৈ 

একদা প্রদোষে মেনকা সুন্দরী 

রূপের কিরপে বিশ্ব আলো! করি, 

যাইতে ছিলেনষ্রাদিব পানে, 

মেনকা রূপসী কনক লতা, 

, মেনকা অপ্দরী অলকাঙজ্তা ঃ 

হাসিতে হাসিতে, ছুলিতে ছুলিতে, 

ব্রিদিবের নিশি উল করিতে, 

_ ধীর স্থির চারু বিজলীর মত, 

যাইছে সুন্বনী ত্রিদিধ পানে । 



মেনকা । 

এ 

সাধু সজ্জনের পুণ্য রাশি প্রায়, 

সোণার প্রতিমা যেন চলে যায়ঃ 

এ হেন স্বন্দরী নাহিক আর, 

ভুবনে এ হেন নাহিক নিধি, 

এ হেন মোহিনী গড়ে নি বিধি । 

মধুর প্রথম প্রণয় কামিনী, 

মধুর প্রথম প্রণয় বামিনী ; 

তাঁর চেয়ে বাল। অতুল মধুর, 

তুলনা জগতে নাহিক তার & 

ঘট 

বহে পরিমল পবন চপল, 

দেখেন তপন সেই শোভাদল, 

হাসিতে '(সিতে দেখেন শশী ; 

কাপিছে হৃদয় দেখি সে শোভ।, 

কাপিছে হৃদয় প্রণয় লোভা,-- 

“কত ভাগ্যধর সে পুরুষ বর 

যে জন ভুর্জিবে এ শোভা নিকর, 

তুষিবে যাছারে এ হেন রতন 

নিরাদিবে যার হৃদয় মলি! 



মেনকা । 

১৩) 

ব্হে পরিমল পবন চপল, 

বিমানে বিকল দেবতা! সকল, 

প্রেমের রসেতে মজেছে মন 

কে আছে রে হেন ধরণী তলে 

তারে হেরে বার প্রাণ না টলে ? 

ধন্য বিশ্বামিত্র গাধির নন্দন, 

ধন্য তপোবল5 ধন্য তপোধনঃ 

তপোভীত-চিত দেবেশ আদেশে 

ভজ্জিল তোমারে এ হেন ধন! 

চর 

বহে পরিমল পবন চপল, 

স্গবাসে পুরিল আকাশ ভূতল, 

ঘেমন বীরেঞটু$ উজল নাম । 

কবরী শোভিছে কুসুম কুল, 

রর পারিজাত নামে অতুল ফল ; 

বহিল পবন তাহত্বরি সৌরভ 

ভরিল ভুবন তাহা'রি গৌরব 

ভাসিল হুরষে মানব নিকর» * 

স্থুখেতে পুরিল ধরণী ধাম। 



মেনকা। 

বহে পরিমল পবন চপল 

তাপস ছূর্বান! বসি যেই স্থল 

করিতে ছিলেন বিভর ধ্যান, 

যোড় করদ্বয় বুকেতে রাখি, 

নিবেশ-নিশ্চল, নিমীল-আখি, 

নিরোধ করিয়ে ইন্জিয় সকল, 

দেখেন পরম কিরণ উজল ॥ 

বহে পরিমল পবন চপল, 

ভাঙিল মুনির বিভ্র ধ্যান 

৭ 

“ তপোনাশ হ'ল !--একি, পাপিয়সি$ 

বলিলেন সুনি যখন রূপসী 

আরক্ত নয়ন পতিত হ'ল, 

“ তপোনাশ হু'ল- জান ন তুমি 

হূর্বাসার ইহা তপের ভূমি ? 

করিলে যেমন দ্বিজ অবমান 

স্বরগে তোমার না হইবে স্থান ) 

অদ্যাবধি, ছষ্টচারিণি, তোমার 

অবনী মাঝারে আবাস হ'ল।” 



মেনকা। 

ী ৮ 

তদবধি ধনী কাতর নয়নে 

বিহরে ভুবনে বিষগ্র বদনে, 

কিছতেই আর নাহিক সখ ! 

কোথায় সে সতী অপ্সরীগণ, 

কোথায় সুখের নন্দনবন ॥ 

মদ, নদী? আর ভূষর, সাগর, 

হুদ, উপত্যকা, পর্বত গহ্বর, 

এ সকল, হায়ঃ করি দরশন 

ঘোচে না পরীর মনের ছখ ! 

হট 

“ হ্ধয় রে কোথায় সে সব অগসরী, 

তিলোভ্তম!1, বস্তা, উর্বশী সুন্দরী, 

কোথায় সে সষ্ঈ সঙ্গিনীগণ ? 

কোথায় সে বীণ! প্রমোদপুরা, 

.. কোথায় সুরের সরস জরা ? 

কোথা পারিজাত কুস্থম রতন, 

কোথায় সে সব লতার কিরণ ? 

সকলি গিয়েছে--নিশার স্বপন? 

চারিদিকে মম কাটার বন! 



লক | 

“ কি ছার কমল নাহি পরিমল, 

কি ছার কামিনী গলিত-কোমষল, 

কে ছার গোলাপ কণ্টকময় - 

দেখিয়াছি আমি টগর ফুল, 

দেখেছি মলিকা মালতী কুল: 

যে যে সব ফুল আছে থেই খালে, 

দেখছি সে সখ আপন ন্যাহন+ 

নন্দনবনের একটা কুস্ত্রম 

পার্িজাত সম কেছই নয় ! 

সত 

৮প দোখয়াছি আমি যমুনার জল, 

জাহুবী সলিল বিমল উজ্জল, 

মানসের অপ্ধ কেহই লে; 

দেখিয়াছি আমি মানবলীলা, 

বিষাদ আবালে বিজলী খেলা, 

এক চোকে কাদে, এক চোঁতকে হাসে, 

এক চোঁকে বাসে, এক চোকে ন'শে, 

হায় নে কেবল অমরের তবে 

গতের যত খান্ন্দ রুছে ?. 



* যে যে সুখ আছে ভূতল অখিলে, 

কোটি কোটি বার গুণন কবিলে, 

গুণনের তেই সমষ্টি হয় £ 

যেখানে অনস্ত বিরহজে শম্শী, 

নাহিক যেখানে মেদের মসি, 

মনস্ত যৌবন, অন্ত মিলন, 

অনন্ত আমোদ, অনন্ত জীবন, 

হায় রে অনস্ত সুখের নিলয় 

সে ত্রিদিব সম কখন নয় ! 

১৩ 

ওহে দেবরাজ করুণা আধার, 

দেখ'সে বারেক কি দশ আমার, 

তোমার মেন্ছা, হে নাথ, সে 

পরিত্রাণ পাব মরিব যদি 1 

তাও কি সহিবে দারণ বিধি € 

করেছিল যদি আমায় অমর, 

কেন না করিল অন্ধ্র অনর, 

তা হলে কি আর এ হেন জ্বালায় 

স্বলিয়ে পরাণ এমন করে 1” 



মেনকা। 

০ 

কহে দৈববাণী গগন-মাঝীরে 

অল্ক্ষিত ভাবে বীণার ঝাঙ্কানে 

জলধর-ধীর-গভশর স্বরে : 
“এই বস্থমতী বলধা মাঝে 

সর্বসার যেই রতন রাজে, 

যাও ত্বরা করি, হে স্থরস্ুন্দরি, 

সে চাক রতনে আনয়ন করি, 

প্রদান করিলে স্বরগ দ্বারীরে, 

আসিতে পাইবে স্বরগ 'পবে 1” 

৫ 

তক কহিল, হায়, এমন বচন ?-- 

জাল আশায় পরীর জীবন, 

বিপুল পুলগ্রে, প্রফুল হ'ল ॥ 

কপোল কমলে ললিত লেখা 

বমিল বাসনা-শশীর রেখা £ 

যামিনী যোগেতে যমুনার জল 

বহিল সে হ্বদে কিরণ-উজল ঃ 

সে সুখ প্রবাহে জননীর কোলে 

শিশুর অধর সহাস হ'ল ! 



মেনকা। 

৬৬ 

বিলসে বিলাস-বিলোল লোচন, 

আশায় বিকাশ বিনোদ বদন, 

কহিল কামিনী ভাবন। ভারে : 

“ দেখিয়াছি আমি হিমের খনি, 

জ্বলিছে বথায় সহত্র মণি ; 

দেখিয়াছি আমি কুবের আগার? 

অতুল ধনের অতুল ভাগার ঃ 

দে সব রতনে ত্রিদিব নির্মিত, 

ভিদিব কিনিতে তারা কি পারে ? 

৯৭ 

“ কত দিন আমি গিয়েছি সেখানে, 

সঞ্লীবনী লতা আছে যেই স্থানে, 

ধবল গিরির জ্খির পরে, 

সগ্রীবনী নামে অতুল লনা 

পরিহার করে মরণ ব্যথ! ॥ 

কি ছবে তেমন ললিত লতাম়, 

অন্র অমর সকলে ষথায় ?-- 

ক্গধারসে যারা প্রমভ অস্তর, 

তা'র কি কখন শমনে ডরে ? 



১ মেনকা। 

১৮ 

“ শুয়ে থাকি আমি তুষার শয়নে, 

তাহার! ঘুমায় পারিজাত বনে, 

নাহিক ভাবনা, বাঁসনা॥ জ্বল! 

নাহিক ঈরিষা, বিয়োগ-লেশ, 

নাহিক বিরহ, বিষাদ, রেশ । 

সাগর গরভে আমার বিহার,_- 

প্বি গলদেশে প্রবালের হার । 

তথাকার সার অতুল রতন 

কিনিতে নারিবে ত্রিদিব-আলা 1!” 

এট 

চলিল ত্বরিত তড়িত মতন; 

বিতরি সৌরভ, যথা দাতা জন 

বিতরে রর্তন দীনের শিরে, 

যথায় প্রসন্ন অমরগণ 

পরিতোষ করে মুনির মন £ 

যেমন রূপলী রমণী রতন 

ভেটিবারে যায় প্রাণেশ সদন, 

তেষতি হরষে চলিল অপ্পরা; 

চলিল মেনক। সাগর তীরে । 



মেনকা ৷ 

স্টিক চরে 

প্রবেশিল ধনী রাবণ নগর, 

যথায় সতত পুর্ণ শশধর, 

ছয় খতু সহ বিরাজ করে * 

ষথ। দেব দেব মহেশ ছ্বারী 

অগতের শুরু জগত হারী £ 

প্রসন্ন ভবানী সদ অধিষ্ঠান 

করেন যেখানে, সেই ষশ-স্থান, 

ধরার গৌরব, বীরের বিভব, 

মেনকা জন্দপী প্রবেশ করে! 

২১ 

নিরানন্দময় আজি লঙ্কা ধাম, 

ভুবিয়াছে ষেন শ্রতাপের নাম, 

মেঘনাদ বীষ্টনাহিক আর, 

€স্ঘনাদ ইন্দ্র বিজয় কারী, 

মেঘনাদ দিব্য ধনুক ধাতী; 

পড়েছে সমরে সেই বীরবর, 

প্রমীলার পতি, লঙ্কার ঈশ্বর, 

আধার আজি রে প্রাসাদ নিকর, 

ধরে না ধরায় বিষাদ আর 



চে মেনকা । 

২২ 

লঙ্কার দ্বারেতে শিবের মুরতি 

বিষর্ন, নাহিক আগেকার জ্যোতি, 

মেঘনাদ শোকে শারদ! কাদে ; 

পশুপক্ষিগণ নীরব সবে» 

আর কি লঙ্কার সে দিন হবে? 

মলিন রাক্ষস কুলের গৌরব, 

মূলিন রাক্ষম কুলের বিভব £ 

কাদে রাজলন্ী, হায় রে কে যেন 

কালিমা চালিয়ে দিয়েছে চাদে । 

ত৩ 

চারিদিক্ স্থির ; সুধীর সমীর 

আজি বারিনিধি বিষাদগন্তীর, 

বিপুল পুর্নিন ক্ষ[লন করে; 

ভাসিলেও শশী উদয়াঁচলে, 

খেলে ন! বিজলী মুকুতাদলে ॥ 

বিষাদ-বিলোল ধবল লহরী 

খেলে দূরদেশে, বারুণী সুন্দরী 

ভাহারি মাঝারে সোণার কমলে 

কেলি করে একা কমল করে । 



€মনকা? | 

২৪ 

অশোক কাননে জানকী স্ন্দর 

বিষাদিতা সতী, মরিলেও অনি 

বিষাদিতা সেই সরলা বাল! 

কে না হুখী হয় পরের হখে, 

তকে নাকী হয় পরের সুখে £ 

যাহার পরাঁণে পবিত্র ক্ডিরণ 

পায় নাই লোপ, কভু তার মন 

এমন কঠিন পারে না হইতে, 

পারে না দেখিতে পরের জ্বাল! 

২৫ 

০সই মেঘনাদ, স্মরিল সুন্দরী, 

অসহায় কালে পত্লিত্রাণ কি 

কি ব্ূপে রাখিষ্জ সভীর মান, 

ম্দান্ধ বরণ রাবণ যখন 

নাশিতে আনলিল সতীত্ব ধন । 

০সেই মেঘনাদ? স্মরে রক্ষোগণ, 

দিনিল কি রূপে অমর ভুবন, 

কি রূপে বাড়াল রাক্ষস কুলের 

ভীষণ প্রতাপ, বীরের মান । 



মেনকা 

১১, 

দেখিল মেনকা দেনা অগণন, 

ঘেরি বেড়ি আছে র!জ দশান্ন 

সর্জল লোচঢন মলিন ম্বখ ঃ 

কোথায় এখন লে সব গর্ব, 

সকলি তাহার হয়েছে খর্ব ! 

বিশদ বসন পরা,মুক্তকেশঃ 

নাহিক কিরীট, নাহি রাজবেশ* 

সীতা হরি, নুপ, এ দশা তোম[ক, 

পাবে না, পাবে না ভিলেক সুখ 

শপ 

দেখিল মেনক? বাণী মন্দোদরী, 

দানব কুমারী শ্রমীল। সুন্দরী, 

দাড়ায়ে তব ওয়ে শবের পাশে 5 

এলোকেশী তদোৌঁহে পাগল প্রায়, 

শবের পাঁনেতে কাতরে চায় । 

বলে পাটরাণী,_-” এই এক দিন, 

দনম যে দিন সেই এক দিন, 

মেঘনাদ বীর তোমার খাতার», 

বাচিব এখন আর কি আশে ! 



শেনকা। 

নট 

* বড় আশা ছিল এই বাঁজ্যভার 

পিষে তোমায়, প্রাণের কুমার, 

শিবের চরণে তাপসী হব ! 

তারি কি এ ফল? *্আর কোন কৃখ! 

কভিভে দিল না মরম ব্যথা । 

ক্টাদিল সুন্বরী দেৰী মন্দোদরী, 

কটদে রে যেমন কাতর কুররী, 

যবে নিষাদের নিদারুণ বাণ 

নিহনন করে শাবক নব! 

২৯ 

* বড় আশা ছিল, ৮ কছিল প্রমী পা।»-- 

শুনিয়ে সে বাণী দ্রব হয় শিল।, 

কঠিন অয়সষ্ালিয়ে যায়, 

« বড় আশা ছিল, প্রাণেশ ময, 

বসিয়ে পাশেতে কুসুম সম 

অনিল ভিলোলে ছুলিব রমণী, 

পুজিব চরণ সতী শিরোমণি, 

দেখিব সতত দে চারু বদন * 

যে বদন আখি সতত চায় ॥ 



মেনকা । 

৩০ 

« তোমার সহিত বিহরিতে ফাঁব, 

প্ণারিজাত পাতি আমোদে ঘুমাব, 

হে লাথ, বাসব নন্দন-বনে £ 

খেলিব ছজনে মানস সরে, 

হাসিব জনে প্রণয় ভঙ্গে : 

তামার সহিত পাতালে যাইব? 

লাগবালাগণ কেমন দেখিবঃ 

এই রূপে, হায় কত কত আশ! 

করেছি বিজিনে হরষ মুন! 

৩১ 

« কই হ'ল তাহা ?-- যাই চল, নাৎ 

যাইবে অধিনী প্রাণেশের সাথ, 

অজ্ঞাত আর ০স দূর বনে, 

গাঁকে না যেখানে শোণিত-দে হ, 

যথা! হতে কত ফিরে না কেহ : 

যাব তব সনে, নাহি কোন ভয়, 

তুমি বীরেশ্বর 'অজেয় অভয়, 

শভোমার বিরহ বিনা কারে ভ 

করে অন্ভাগিনী বিজন বনে! 



মেনকা ! 

0, 

* যাই, চল তবে- এখানে কি কাজ 

চল স্বরা করে, ওছে যুবরাজ, 

'এ মরত ভূমি ভ্যজিয়ে চল. 

শরিয়াছি গলে কুস্থম মালা, 

অন্তিম বিবাছে নবীনা বালা! 

আঃজৈ হবে, নাথ, শেষ পরিণয়, 

বিরহ বিচ্ছেদে থাকিবে না ভয় 

যে স্ুখেতে আজি জুড়াবে হৃদয় 

সেস্গুখের সম কি আছেঃ বল «৮ 

২৩৩ 

এত বলি লত্তী চিত! আরোহিল, 

রাদনের রোল চৌদ্িকে উঠিল, 

ব্রষে কুসুম ঈসনানী সবে । 

কহিল সুন্দরী সহাস মুখ, 

" এর চেয়ে আর আছে কি স্থখ ? 

যাই প্ুণ্যধামে, হে দয়িত জন, 

দেখি একবার অন্তিম দর্শনঃ_ 

হুতাঁশন গ্রাসে জীবন অর্পণে * 

আমর নগরে মিলন হবে 1” 



মেনকা । 

৩৭ 

দেখিতে দেখিতে স্বলিল অনল- 

স্বলিল চন্দন, কুস্তম সকল, 

নাহিক প্রমীল।, প্রমীলাপতি 

“ষ বাহু করেছে ত্রিলোক জয়, 

হায় বরে সেবাহু পাইল লয় : 

হরিণ চপল উজ্জল লোচন্ 

বিধাতার নিধি ভ্রিলোক-মোহছনঃ 

গাণ্ডীবের শর অপেক্ষা ভীষণ, 

তাহাও পাইল বিনাশ গতি 

৩৫ 

[দেখিয়ে সে সব মেনকা। 'অগ্সর: 

কছিল তখন বিষাদ কাতর! : 

" ধন্য ধনারাময়ি প্রেমিক ছয়, 

ঘন মেঘনাদ, প্রমীলা ও ধনা, 

ধরণীর দৌহে রত্ব অগ্রগণ্য ; 

তুমি হে যেমন বীরের প্রধান, 

প্রসীলা তেমনি নারী কুলমান।”- 

ঞ্ডুল দম্পতী ? যাও ত্বরা করি, 

দেখ গে ত্রিদিব হরষময় 1” 



মেলকা 

সাত 

যখন পবন বহিল ক্বাস, 

ধরিয়ে অস্তিম প্রমীলা নিশ্বাস, 

তেটিল ঘেনকা স্বরগ দ্বার: 

সতী ব্মণীর নয়ন জল 

এর চেয়ে কিব! অভুল, বল : 

খুলিতৈ, খুলিবে ভ্রিদিবের দ্বার? 

চির প্রিয়ধনে দেখিব আবার, 

এইরূপ মনে ভাবিয়ে আন্দরী, 

ভট্িল মেনক। স্বরগ দ্বার 

4 

খুলিল না ছার-_কায় তে কপাল: 

কহে সকরুণ দীপ্ত দ্বারপা?ল, 

* যদিও ও স্ফ্রল আদ্র করি. 

সতশর স্বরগে যদিও বহে, 

উহা ভ তথাপি আকুল নহে ! 

সর্বসার ধন করি আনয়ন, 

ভিদিবে তোমার হবে আগমন, 

যাও? বিধুযুখি, মরতে আবার ।*-- 

ফিরিল বিষাদে ব্যাকুলা প্শী। 



ম্নেকা 

০০০ 

ভ্রমিতে ভ্রমিতে হস্তিনা নগরে 

চলিল, শাম্তছু বথ। রাজ্য কনে 

প্রজা নিরঞ্ন পুরুষ্বর, 

£[বিভবে কুবের প্রকতিগণ, 

নাভি বোগ, শোক, ভব অন্ 

শত ন্পতির রাজধাশী, 

৮ সহক্সের হবে রাজধানী, 

হল্টী নরপতি করিল স্থাপল 

সেই বাজপুর প্রাসাদধর ; 

৩ 

কাপিতে কাপিতে ভ্রলিছে পভক 

£/ 

৬ 

নলাকাশে যেন উড়িছে বলাকা, 

ম্ছুর মলয়্জনিলভবে ॥ 

বশ্ষিত নগর অভেদ গড়ে, 

ভেদিতভে না পারে আর কি নরে। 

€আভাময় দেবালয় অগণন, 

খভ্রাবৃত চড়া ভেদিছে গগন, 

যেন অধিষ্ভান করি দেবগণ 

আছেন গগন ধারণ করে! 



মেনকা । 

ও 

তাধিনা তাধিনা মধুর বাজনা 

বাজে নাট্যশালে, গায়িতেছে বীণা, 

কোকিলক্ঠিকা কামিনী গায়, 

গায় বেদগাথা দ্বিজের ন্ন্দন. 

শিশু সবে করে পাঠ অধ্যক্সন ও 

মাতঙ্গী যাইছে চড়িয়ে সাত, 

তুরঙ্গী যাইছে হাকায়ে তুরঙ্গ, 

কেহ কেহ করে রথে যাতায়াতি, 

চরণ চাঁরেতে কেহ বা চায়, 

১ 

রাজপথ সবে দীর্ঘ সবিষ্তীণ, 

কিবা দিবা রাঁতি সদ! জনাকীণ, 

নিশায় আলেউকে ভূষিত রয় ! 

পথের দুধারে বিপণী শোভা, 

এ. থরে থরে দ্রব্য মানস লোভা ! 

রাজার শাসনে লাহি চোর তথা, 

নাতি প্রবঞ্চনা, নাহি মিথ্যা কথা ও 

অন্ররক্ত ভক্ত প্রজাগণ সবে, 

শান্ত বাজার স্নাম কষ । 



মেনকা। 

৪ 

প্রণয় পীড়িত আজি নরপতি, 

কুনুম শয়নে, নাহিক শকতি, 

হেরি সভ্যবতী হুষমা-মালা ; 

“ কোথা অয়ি তুমি, পরাণ যায়ঃ 

তোমার বিরহে জ্বলিছে কায় ! 

দাঁও* বিধুমুখি, দর্শন সদয়? 
জড়াইয়ে যাক তাপিত হৃদয়, 

পাঁশরিয়ে যাই উরসে তোমার 

পাপ, তাপ, হখ, জগতত্বীলা 

৪৩ 

« কে বলে পাষাণ কঠিন পাথর, 

কঠিন তোমার নিদয় অন্তর, 

পাষাণ, প্রের্টিস, ভাঙিয়ে যায় ॥ 

কে বলে কমল কণ্টকময়; 

তোঁমার মনের মতন নয় ! 

যত ধাতু আছে প্রথিৰী ভিতরে, 

কঠিন বলিয়ে লোকে গণ্য করে 

অয়স ধাতুরে, তাও গলে যায়, 

গলে না তোধার হৃদয়, হায়? 



মেনকা। ৯ 

9৪8 

" ভয় করে লোকে দেখিলে সাঁপিনন, 

আমি চাহি সদা ভোমাঁর সে বেণী- 

সাপিনী লইয়ে করিতে খেলা ; 

ভুরু শরাসনে ধরিয়ে টান, 

আখি চোর তব মেরেছে ব।৭, 

হরেছে নয়ন, হরিয়াছে মন, 

কেন না হরিল এ ছার জীবন, 

যখন, রূপসি, শুভ দরশন 

হ'ল সেই সুখ প্রদোষ বেলা? 

৪8৫ 

«আন পানপাত্র, করি স্থধাপান, 

জড়াক, প্রেয়ষি, ভাপিত পরাণ, 

জুড়াক সকষ্ট জগত জ্বাল! । 

মেছুর সমীর বহিতেছে ধীর, 

আবেশে অলস অবশ শরীর, 

ধর নবতান, গাও প্রেমগান, 

মেল, বিধুযুখি, কমল নয়ান, 

পর ফুলভান কুস্তলে তোমার,” 

হানি মুখে কর হৃদয় আলা । 



মেন্কা । 

৪৬ 

” এস লে! হছদয়ে হৃদয়ের ধন, 

পরাণ থাকিতে তোমার নয়ন 

সজল কখন দেখিতে নারি ! 

ভেবেছ, সরলে, তুমি অভাগিনী 

হবে না কখন রাজার কামিনী, 

মিছে কেন ভাল বাপিয়ে আমায়, 

স্বলিবে মরমে বিরহ জ্বালায় ঃ 

হায়, প্রিম্নতমে, কুমুদিনী সতী 

গগনবিহারী শশীরি নারী ! 

৪৭ 

“ কেন মানময়ী, প্রেয়সি আমার, 

প্রেমের আধার হৃদিফুল হার, 

অধীন উপরে %কন গে। মান? 

এস বুকে এস সহাসযুখে। 

চিরদিন তথ! থাকিবে সুখে ॥ 

আমি ভালবাসি যেষন তোমায়, 

তেমন বাসে নি কভু কেহ, হায়, 

“তুমি প্রাণ মন, তুমিই জীবন, 
করি সদ] শুধু তোমারি ধ্যান। 



"মনকা। । ৫ 

৪৮ 

" ভুমি প্রাণ মন, তুমিই জীবন, 

কত বার মনে ভেবেছি এমন, 

তবুও আমার ছবে ন। ভুমি; 

আধার খাঁকিবে হ্ৃদয়াগাঁর, 

মরিলে শরড়া'ৰ বিরহ ভার । 

বিরহ বেদনা, হায়, কি যাতন! ! 

বহে না জীবন, রহে না! চেতন! 

গুকাইল সুখ, গুকাইল আশা, 

মরুময় হ'ল মানন ভূমি ৭ 

গ্রহ 

“হে শাস্তচ্গ বীর, কোথায় সে জ্ঞান, 

পাগল হয়েছ আজি মতিমাঁন, 

কোথায় তোঁ্ার তপের বল! 

ভজিল জাঙ্কবী এই কি সে জন, 

অষ্টবস্থগণ ইছারি নন্দন ? 

ছে দেবব্রত বীর শিরোমণি, 

কোথা পুণাময়ী তোমার জননী ?1-- 

দেখ এসে, সতি, কি দশ! আমার, 

ফেমনে আমারে পধিক্র বল ? 



হজ মেনকা। 

৫৬ 

“ ভাবি মনে মনে ভুলিব তাছায়, 

পারি না ভূলিতে--হু'ল একি দায় [- 

কেমনে ভুলিব বানিয়ে ভাল ? 

ভুমি কি আমার হবে না, মন ? 

ভুমি ত নহ রে কাহারো ধন !1-- 

গেল যর্দি সব, ভাব্ন1, বাসন?, 

প্রণয়, তকতি, সাহম॥ চেতন!ঃ 

তবে কেন মিছে রাখা এ পরাণ, 

নিবুক, নিবুক প্রাণের আল 1” 

৫১ 

যোড় কর করি প্রাণের কুমার 

দেবব্রত রথী পিতৃপ্রেমাধার 

সমুখে রার্জীর উদয় হল। 

“ মহারাজ, তৰ আদেশমত 

পারি এ পরাণ করিতে হত ; 

কি ছার রমণী, আনিব গুখনি, 

সেই সম্যব্ভী হবেন জননী, 

ভাহারি তনয় হইবে নৃপতি ;-_ 
আর কি করিবঃ হে নৃপ, ৰল? 



শেনকা। 

৫২ 

«“ করিয়াছি পণ, জনম মভল্ 

হব ব্রহ্মচারী ; বাচিতে কখন 

হইব না কোন নারীর দাস; 

বসিব না! তব আসনে কু? 

ভাইদের ভাহা জানিবে, প্রভু । 

চল, নরনাথ, পরিণয় তলে 

আন জননীরে আপনার ঘরে'”- 

ত্জ এ শয়ন, ত্যজ এ বিষাদ, 

মিটাও, বাঁজন, মনের আশ ! 

€৫ ২৩ 

হুল পরিণয়, সত্যবতী রানী, 

ভীজ্স ব্রহ্মচারী, তাহাঁরি জননী, 

শান্তনু খেত রাজত্ব করে! 

শেষ বানী গুলি ধারণ করছে" 

এ চল্সিল মেনকা শ্বরগপরে ॥ 

কনকঘটিত হাীীরক-ভূষণ 

খুলিল না দেই ত্রিদিবতোরণ 
« এ নহে অতুল রতন, রূপি, 

কহে দ্বারপাল ককুণন্যরে, 



মেন্ক? 1 

€৬ 

"জানি আমি দেবর বীরবর 

বন্গগণ মাঝে দেব অন্যতর, 

'দকলি সম্তবে তাহার করে , 

পত্রিভুবন দান করিয়ে বলি 

গিয়েছিল দৈত্য পাঁতালে চলি, 

কি দানের বাণী করি আনয়ন, 

প্রবেশ্িতে চাও অমর ভবন ? 

যাঁও, বিধুমুখি, মরতে আবার ।”-৮ 

ফিরিল অপ্সরা বিবাদ ভরে । « 

& ৫ 

এই রূপে কভ দিন বর্ষ গেল, 

তবুও স্বরে প্রবেশ না হল, 

কত দিনে, য়, যাইবে তথা, 

কত দিনে সেই রতনে পাবে, 

কত দিনে শাপ ফুরায়ে যাবে ! 
চলিল মেনকা কুরুক্ষেত্র রণে, 

দেখিল মরিছে কুরপাও,গণে,-- 

সেই কুরুক্ষেত্র স্মরণীয় স্থান, 

ভারত বিজয় হয়েছে তথা । 



মেনকা । 5৪ 

৫৬ 

দেখিল ফ্ষোখানে অমর কামিনী 

সমরে প্রবৃত্ত তের অক্ষৌহিনী 

তারতের বাজ-আসন তরে । 

বীর সবে করে তুমুল রণ, 

কে জীয়ে, কে মরে নাহিক জ্ঞান ! 

সংশপ্তক সহ বীর ধনগ্রঁয় 

! এক! জয়দ্রথ পাব নিচয়”- 

তবু কাপুরুষ সিন্কুর তনয় 

সক্ষম সমরে শিবের বরে । 

৫৭ 

ড্রোণ, কপ, কর্ণ, সপ্ত ৰীরবর, 

তাহাদের সনে যুঝে একেশ্বর 

অভিমন্ধ্য বীর পাওব সত, 

বয়সে তরুণ, প্রবীণ মতি, 

* আঅকলক্ক শশিকুলের বাতি । 

বুঝে একেম্বরঃ নাছিক সহায়, 

, €কৌরব সেনারা ভয়েতে পলায় ঃ 

ধন্য শিশু বীর, সপ্ত মহারথী 

একের সমরে বিষাদযুত ! 



ংপা মেনকা 

৫৮ 

কছিল মেনক1,--“ওহে বীরগণ, 

দাও শিশু বীরে প্রেম আলিঙ্গন, 

ইহাঁর সহিত রণ কি সাজে ! 

দেখেছি তোমর1 কেমন বীর, 

শিশু বাণাঘাতে কেমন ধীর ! 

এ বীরের রণে পাবে অবমান, 

মগিয়ে অভয় চাও প্রাণদানঃ 

দেখো যেন এর শাণিত তোমর 

অশনি সমান বুকে না বাজে 

৫০ 

অছ্ো৷! কত ধন্য সেই বীর জন 

যার তরে কোন রমনীরতন 

গায়িক। হইয়ে সুনাম গায় ! 

ছার মানুষের কি ছার প্রেম, 

ছার গুণগ।ন পিতলী হেম! 

অছে।! কত ধন্য তবে সেই বীর 

যাহার বীরত্বে হেন স্থন্দরীর,-_ 

হেন অপ্পরার নির্বাসিত চিত 

গুণগান গাহি গলিয়ে যায় ! 



মেনকা | ১ 

৩৪ 

বিমানে বিন্ময়ে গগন মাঝারে 

কাতারে কাতারে তাহারে নেহারে 

উৎফুল-হৃদয়ে দেবতা সবে । 

পারিজাত আদি কুক্ুমচয় 

সমর সাগরে পতিত হয় । 

ঘোরে কালচক্র, পাঁগব জীবন, 

হাসে সোম লোকে মধুর কিরণ, 

সাবধান আজ, ক্ষত্রিয় নন্দন, 

রাখ কফুলমান যশের ভবে ! 

৬৬ 

শরেজ্বরজ্বর, দেহ থর থর; 

কাপে মুহুমুছি বীরের অন্তর, 

অভিমন্ধ্য বীর হুঙ্কার ছাড়ে । 

হুহুস্কার ছাড়ি যোগিনী হাসে, 

» পৃথিবী শোণিত-সাগরে ভাসে । 

ঝন্ ঝন্ করে শাণিত কৃপা, 

সন্ সন ছোটে তীর খরশান, 

গদ1 ফট, ফট, হুত ছট, ফট,, 

সমরে ততই আগ্রহ বাড়ে। 



ই মেনকা। 

৬২ 

কে খণ্ডাবে, হায়ঃ কালের লিখন !- 

দেখ, অভিমন্থা বিরথ এখন, 

নামিছে ভূতলে লইয়ে গদা. 

প্রলয় কালের মহেশ প্রায়, 

তৌরব সেনার উপরে ধাঁ । 

শুনিল সুদূরে গাণ্তীবের রব, 

পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজায় কেশব 

উত্তেক্জিত-চিত অভিমন্য্য ধায়, 

দঃশাসন স্ৃত আদিল যদ! । 

৩৩ 

দেহে ৰবীরবর, ভীষণ সমর, 

পড়িতেছে গন্দ গদার উপর, 

দেছ্ছে প্রাণপণে সমরে লক্ষে 

এখনে হয় নি কাহারে! জয়” 

হুল কিদ্দোহারি প্রভাব ক্ষয়? 

অচেতন চিত, আখি নিষমীলিত, 

ধুলি ধূসরিত, শোণিত মিশ্রিত, 

প্রিয়তম! গদ! বুকে আলিঙ্গিত, 

বিশ্রাস্ত ছুজনে ঘুমায়ে পড়ে । 



মেনক1। 

৬৪ 

ওকি, কাপুরুষ ?--অন্যায় সমর ? 

ক্ষজিয় কলঙ্ক, পাষণ্ড, পামর, 

ধাইছ সাহসে কপাঁণ করে, 

মোহিত অমিত্রে করিবে নাশ, 

অনন্ত নরকে করিবে বাস? » 

কোথা ধনগ্রীয়, সুভ জননী, 

কোথায় কেশব, উত্তরা রমনী, 

পাও পুজগণ, দেখ ভোধাদের 

অভিমন্থ্য বীর 'অন্যায়ে মরে। 

৫ 

একবার আখি হইল মীলিত, 

একবার রবি হ'ল মেথাবৃত, 

একবার ধরা ফ্লাপিল যেন । 

কৰিল কৌরব ভীষণরব, 

১ কাঁপিল আতঙ্কে পাশ্ডব সব। 

তার পরক্ষণে কিছু নাই আর, 

নিমীলিত আখি, নাহিক আধার, 

ঝলমল করে প্রদোষ তপন, 

কিছুই সেখানে হয় নি যেন। 



টি মেনকা। 

৬৬ 

চন্রলোক তবে হ'ল উদ্ভাসিত, 

চাহিল দেবত1 বিমানে বিশ্রিত, 

'ফিরিয়ে চলিল অমরাবতী । 

কেশব সহুস কম্পিত হ'ল, 

ঞ্ভুনের যেন ফুরাল বল। 

দ্রোণ কপাচাধ্য বিষাদে কাদিল, 

শরশয্যাশায়ী গাঙ্গেয় হাসিল, 

“ নাহিক নিফ্তি কৌরবের আর, 

ছুর্ধোধন পাবে নিরয়গতি ।* 

৬৭ 

সে দিন জিতিল কৌরব কুমারঃ 

পাগুব সকলে করে হাছাকার। 

শিবিরে প্র্দোষে যাইল সবে। 

কীর্দিল শোঁকেতে মেনকা পরী, 

কহিল সুন্দরী বিবাদ করি : 

* ঘুমাও সুখেতেঃ ওহে বীরবরঃ 

ঘুমাইয় দেখ অমর নগর, 

দেখ পারিজাত ; ননন কাননে 

এখনি তোমারে ঘাইতে হবে । 



মেনকা । ৩৫ 

৮ 

" অতুল বীরত1 বারতা তোমার 

গাবে কবিগণ আনন্দে অপার, 

রিবে সকলে তোমার শাম । 

যত যশ আছে গৌরব যত, 

পাঁবে না কেহই তোমার মত। 

অদ্যাবধি তুমি সদা সুধা খাবে, 

অমর বালার! চামর ঢুলাবে ॥ 

ছে তরুণ বীরঃ তোমার প্রবেশে 

উজল হইবে ত্রিদিব ধাম !” 

৬৯) 

খএ্রুত কথ! পরী বিষাদে বলিল, 

ধীরে শোণিতের শেষ বিন্দু নিল 

নিছত বীরেরহৃদয় হ'তে ।-_ 

* এবার স্বরগে যাইতে পা'ৰ, 

মন্দাকিনী জলে স্ুখেতে না'ব 2 

দেখিব কেমন হীরাপাখিগণ 

উঁড়িছে আমার ; সকলি তখন 

দেখিব নয়নে ; কিছু নয় বিশ্বে 

অতুল বীরের শোণিত হ'তে !” 



-মনকা। থ বুল 

প্রভাতে পৌছিল স্বরগের দার; 

ঝলিছে উজল স্বর্ণ প্রততীছার, 

'দেখিল আশায় প্রফুল পরী । 

' প্রতীহারী পুন সদয়ে কছে : 

« এ শোণিত বিন্দম অতুল নহে! 

ত্রিলোক ললাম আছে যে রতম.- 

তাহাই করিতে হবে আনয়ন ; 

কি করি, স্থন্দরি,-আবার তোমারে 

ভেটিতে হইবে মরতপুরী । 

শি 

" যেমকল বীর সম্মুখ মরে 

সাহসে অতয়ে প্রাশদান করে, 

তাহারা কলে ত্রিদিবে আসে, 

অমরগণের আদর পায়, 

স্বরগের নিধি অমিয় খায় । 

দেখ, সোমলোকে অভিমন্য বীর, 

ওই সুধাপান করিতেছে ধীর, 

অনল মতন উদ্ধল গঠন, 

অমর বালারাদীড়ায়ে পাশে । 



মেনক্কা | বি 

ণ্ 

*« তা বলে বীরের লোহিত শোণিত 

সম্মুখ সসরে হয়েও পতিত, 

ধরণী ভিতরে অতুল নয় ঃ* 

ভেট পুনরামন মরত ধামে, 

পুরাও, রূপপি, মানস-কামে + 

পণ্ইলে তোমার সেই উপহার, 

হুরষে খুলিব শ্বরগের ঘর ৭" 

আশায় আবার মেনকা অঙ্গ 

আসিল মরতে বিষাদময় । 

৭৩ 

কি মধুর আঁজি নিশীথ এখন ! 

বিরাজে গগনে রোহিণীরমণ, 

ঝুর ঝুর করি আনিল বায়, 

বিকাশ-বদন কুজুমভয়, 

স্ুবাসে ধরণী আমোদময় ১ 

কল কল স্থুরে তমসার জল 

বহিছে পীতাভ কিধণ-উজল, 

_. যেন রে করুণ প্রেমের সঙ্গীত 

হৃদয় ভিতরে গাহিয়ে যায় । 

৪ 



৬১ মেনকা । 

৭৪ 

বিরাজে তারক। গগন উপর, 

বিরাজে তারক! জলের উপর 

কিরণ উজল লহরী মাঝে ? 

যেন পীত-প্রভ বসন" পরে 

কনক-কুস্ুম স্ৃষম। ধরে ৯ 

ঘেন স্ুবিস্তার মাঠের মাঝার 

পধিকসিত আছে কনক-নীহর £-_ 

আহ! ! এই চারু চক্দরিক! বলনে 

আজি রে রজনী কেমন সাজে ? 

৭৫ 

এক খানি মেঘ আকাশ উপরে 

ব্হরে সুন্দর অনিলের ভরে, 

চাদের আর্থশাকে উজল-প্রভ। ; 

যেন সোণামুখী তরণী চলে 

হছেলিতে ছবিতে জাহৃবা জলে £ 

যেন ত্যাগ করি ত্রিদিব বিভব, 

ত্যজি শী সতী, দেবেশ বাসব 

নীরদ বিমানে আরোহণ করি, 

দেখেন কেমন ধরণী শোভ!। 



মেনক। | গে চে 

৭৩৬ 

চারিদিক স্থির £ মেছুর সমীরে 

সাধবিকা লত। ছুলিতেছে ধীরে 

লহকার বরে উরসে ধরি: 

যেন কহে ধনী প্রণয় কথা, 

জড়ায় বিজনে বিজন-ব্যণা ; 

মেন সহকারে ৰহু দিন পরে 

পেয়েছে সুন্দরী হৃদয় উপরে, 

খুলিয়ে দিয়েছে হৃদয় ভাঙার 

আবরণ ঘেন মোচন করি! 

৭ 

স্ররিল মেনকা এ হেন নিশাষ 

কি' রূপে ভেটিল পৌরবপিতায় 

উর্বশী-প্রাণেটশ উর্বশী পরী, 

তাজিয়ে ত্রিদিব মরতে আমি । 

.. স্মরিল মেনকা! কৌশিক খষি, 

কি রূপে মোছিত হল তপোধনঃ 

ভজিল তাছার যুগল চরণ, 

হোম ধ্যান আদি ধর্ম কর্মে যত 

শেষ জলাগ্লি প্রদান করি । 



৮ মেনকা' 

পদে 

কাতর নয়নে সলিল বহিলঃ 

যখন সুন্দরী হৃদয়ে ভাবিল 

পকি রূপ তাঁপস বিষণ্ন ছল, 

দেবেশ আদেশে রূপসী যবে 

তেটিতে যাইল অমর সবে ! 

গছ্ে প্রেম, এই ভূবন ভিতরে 

কে আছে তোমারে অবমান করে, 

কে না জানে, হায়, মহিমা তোমারঃ 

অভুল ত্তৌমার মেশহন বল! 

৭০১ 

কে তুমি, কে তুমি, ছে দ্বিজ তনয়, 

কোথায় যাইবে এ হেন সময়, 

এ বিজন বর্তন কেন ব বল? 

নাহি কি তোমার প্রাণের ভয়, 

জান ন! এখনি পাইবে লয় ? 

ভেবেছ তোমার লোছিত বসন, 

বেদ? কনগুলু করিবে রক্ষণ? 

ওই শুন শুন, দ্বিজের কুমার, 

* রহ রছ% এই আরাব হল! 



মেনকা। 

৮৪ 

“ বহু রহ ” এই ভয়ানক স্বর, 

সম্মথে আগত দস্্য রত্বাকর 

অন্তিম সময় শমন প্রায়, 

করে ভীম লাঠি, ভীষণ বেশ? 

নাহিক নয়নে দয়ার লেশ: 

কপালে লিখিত অমিত অক্ষরে, 

“ক ন! দেখে তাহ। ব্যথিত অন্তরে ? 

যেন চিত্রশুপ্ত আপনার কবে 

অলোপ মসিতে লিখেছে তায় ৫ 

৮১ 

দতীত্ব বিনাশ, ঘোর বলাৎকার, 

ব্ক্মবধ আর অতিথি সংহার, 

শপথ ভগ্টানঈলখিত তথখ 2 

দীর্ঘ কেশচয়, ভীষণ দেহ, 

, দেখে নি এমন কখন কেহ । 

দ্বিজের কুমার অধীর অস্তর, 

শগলিত চরণ, দেহ খর থর,..৮ 

উঃ! ধরনী গো, হও বিদ।রিত, 

জুড়(ও তাহার হৃদয় ব্যণ। ! 



মেনকা |, 

৮২ 

" যাহা আছে দাও, * কহে রহ্রাকুলঃ 

কে আমি জান ন, নিব্বোধ বর্ধব, 

এসেছে আমার কানন মাঝে £ 

এখনি হরিব তোমার প্রাণ, 

যাহা আছে কর সত্বরে দান” 

* বেদ কম লু করহ গ্রহণ, 

এই লও, সখে, উত্তর বজন ; 

কেবল ডাঁকিতে দাও নাম তার 

যে জন সতত হৃদয়ে বাজে । 

৮৬০ 

“ জয় জগদীশ, জয় পরাত্পর, 

করুণাসাগণর, প্রেমের আকবর, 

জয় হে অর্থিল ভুবন পতি, 

জয় চিস্তামণি আলো কময়ঃ 

পতিতপাবন, তোমারি জয়! 

ল্ষমা কর মৃত করিম্াছি পাপ, 

জুড়াও সকল ভবের সম্তাপ*-_ 

তুমি বিশ্বেখবর পুরুষ প্রবর, 

হে নাথ, তুমিই অগতি গতি 1” 



মেনকা! টি 

৮5 

অমনি কি ষেন উজল কিরণ 
দলা রত্রাকর হদয় ভবন 

ভাতিল প্রভায় আলোঁকময় , 

পাপের আধার পলায়ে গেল, 

হৃদয়ে নবীন প্রসাদ এল । 

“ জয় জগদীশ * কহে দ্বিজবর, 
“ জয় জগদীশ » কহে রভ্বাকর,-- 

সাধু ও পামর গ্রফুলিত দৌছে 

বিভূ নাম গানে প্রমত্ত রয়! 

৮৫ 

স্মৃতির নরকে উদ্দিল তখন 

একে একে আসি ভীম-দরশন 

জীবন-কণ্টকই্কলুষ সবে। 
সে &শশব বিভা কোথায় এবে, 

সেই গত দিন আজ ফে দেবে? 
অয়ি শশধর, অয়ি ভারাগণ, 

তোমর! কি জান কাছারো! চরণ 

পরশিলে তার হৃদয়ের পাপ 

পাষাণ পামর গলিত হবে ? 



₹€ মেনক!। 

৮৬ 

আলোকিত চিত হুল তমসিভ, 

তমমিত্ত চিত হল আলোকিত, 

ভাবনা দোলায় ছুলিছে তবে। 

সে সব ন্মরিয়ে কি ছুখ হ'ল, 

সে সব পাশরি কি সুখ হ'ল ॥ 

প্রম-অশ্রু বুকে বহে অবিরল, 

পুণ্যের লহুরী ষৌবন-উজল, 

কোথা আছঃ মধুমন্দাকিনীজল, 

তৃমি কি এতই ধবল হবে ! 

৮৭ 

" ক্ষমা কর যত করিয়াছি পাপঃ 

জুড়ও সকল ভবের সম্তাপ, 

হে নাথ, তুমিই অগতি-গতি ।- 
তোমার মভন, ওহে দ্বিজবর, 

ছিলাম একদা পবিত্র অন্তর : 

কি হয়েছি আমি আজি রে এখন, 

কোগা এবে মেই শৈশব কিরণ !-- 

হায়! সেই ভব অভয় চরণে 

স্থান কি পাইব, ভূবনপতি ?” 



মেনকা ! £ ৫ 

৮৮ 

* পাইবে, পাইবে ! ” মেনকা কহিল । 
মলয় অনিল খেলিতে লাগিল, 

অনুতাপ-বাণী বহিয়ে নিল । 

ফুটাঁন রছিল অফুট ফুল, 

বহিতে লাগিল লহরীকুল। 

সেই নিশি শশী হামিতে হামিতে, 

কিরণে উজল করিতে করিতে 

সাধু ও পামরে, প্রফ্ুল বদনে 

তমসার জলে ভবিয়ে গেল! 

৮৯ 

কি প্রভাত আজি ভারতে উদয়, 

কি প্রভাত আজি মানসে উদয়, 

এমন সরেস ঈ্টাহিক আর! 

প্রাচীতে উদয় নবীন রবি, 

হৃদয়ে উদয় নবীন রবি ! 

নাহিক ধরায় অন্ধকার আর, 

নাছিক হৃদয়ে কোন পাপ আর; 

'উজল হয়েছে বস্থমতী ধাম 

উজল হয়েছে হৃদয়াগার ! 



৬ মেনকা। 

তদবধি নাহি দস্থ্য রতাকর, 

হয়েছে বালসকি মহামুনিবর, 

জটাজুটশির প্রশাস্তমুখ ? 

সতত বদনে--দ যোগেশ জয়, 

পতিতপাবন করুণাময় *»; 

প্রসন্ন মূর্তি, নিটোল গঠন, 

রসনায় বেদ, বাকল বসন, 

স্নেহের নিলয় যুগল লোঁচন, 

হৃদয়ে সতত পরম সুখ । 

১১ 

তদবধি মেই বিজন কাননে 

হরিণ হরিণী হরধিত মনে 

বিহরে সতর্ধ নাহিক ভয় £ 

কুজম সুবাস বিতরে লতা, 

তরু পরিহরে পথের ব্যথা । 

তদবধি সেই বিজন কানন 

বাল্সীকি মুনির হল তপোঁবন, 

নাছি হত্যা হিংসা, নাহি কোন পাপ, 

সে মব সেখানে পাইল লয়। 



মেনকা। 3৭ 

০২ 

সে বিজন বনে বসিয়ে যখন 

করিতেন মুনি দেব আরাধন, 

নীরব নিস্তব্ধ থাকিত সবে ; 

বহিত ন1 বাঁযু বেগের ভরে, 

পড়িত না পাতা শবদ ক'রে, 

মিংহের শাবক বিস্মিত নয়নে 

চাহিয়ে দেখিত তাহার বদনে, 

হরিণ হরিণী স্থির হয়ে দৌঁছে 

হদূরে পাঁড়ায়ে থাকিত তবে । 

৯১৩ 

গপ্ গুণ রব তাজি মধুকর, 

তাজি মধুময় কুম্ম নিকর, 

নীরব নি্তব্ষ্ঈমোহিত প্রায় । 

ঝুরু ঝুরু করি সমীর ধীরে 

. চুতের মঞ্জীরী বরষে শিরে। 

স্থমধুর স্বরে করি কল কল, 

পবিত্র সণিলা তমসার জল, 

পরশি দক্ু।র পবিত্র চরণ, 

পবিত্র হইয়ে চলিয়ে ষায় ! 



নি মেনকা। 

৪১৪ 

হেন ভাবে মুনি দেব আরাধন 

করেন ; একদ। হৃদয় কেমন 

সহুম। অধীর হইয়ে গেল। 

"দেখেন নয়ন মখলন করি 

কিরাত অদূরে ধনুক ধরি, 

ক্রৌঞ্চ পাখী এক ভুতলে পতিত ; 

রোষে দুখে আখি হইল লোহিত, 

* রহঃ রক্ষ, দেব * বলিতে বলিতে, 

“ মা নিষাদ ” এই ঈরিত হ'ল! 

৪১৫. 

“ মা নিষাঁদ * এই ঈরিত হুইল, 

ভুবনে নবীন বাজন। বাজিল, 

বাজিল হদর্চগ সঙ্গীত সার ; 

যমুনার জলে উজান গেল, 

জাহ্বীতে শত লহরী ছল; 

শত চন্দ্র ষেন আকাশে উঠিল, 

শত বীণ!] যেন একত্বে বাজিল, 

শত শতদল একত্রে ফুটিল, 

ধরায় অসুখ লাহিক আর! 



মেনকা । 5৯, 

১, 

« মা নিযাঁদ * এই ঈরিত হইল, 

স্বরগে নবীন বাঁজন! বাঁজিল, 

বাঁজিল হৃদয়ে সঙ্গীত সাঁর $ 

মন্পাকিনী জলে উজান গেল, 

মাঁনসেতে শত লহরী হল £ 

বিদ্যারথী বীণা আপনি বাজিল, 

ভাসিয়ে সারদা মরতে নামিল, 

দশ্স-তাপসেরে হরষে বরিল, 

ধরায় অসুখ নাহিক আর ! 

১৭ 

“ মা নিষাদ ” এই ঈরিত হুইল, 

স্বরগের দ্বার আপনি খুলিল, 

নামিল ভূতর্পে শতেক পরী, 

ভেটিবারে চিরদয়িত জনে, 

, সন্মিলিয়ে চিত্ররথের সনে ; 

আসিল ভূতলে উর্বশী সুন্দরী, 

চিত্রলেখা আঁর কত বিদ্যাধরী, 

পারিজাত মালে খেলিতে খেলিতে, 

মোহিত জগতে মোহিত কবি 



৫৬ মেনকা। 

2১৮ 

« এস, প্রিয়সখি+ আলিঙ্গন করি, ” 

কহিল আ'মোদে উর্বশী অগ্দরী, 

_€ এস শ্রিরসখি ৮ সকলে ভাষে 

বাজে তানপুরা, মোহিনী বীণ!, 

' এর চেয়ে আরস্প্রখপাবি না! 

গায় চিত্ররথ ; পূর্ণমনোরথ 

চলিল সকলে চড়ি বামুরথ 

কোলেতে করিয়ে চিরহার1 ধনে, 

বসাল তাহারে দেবেশ পাশে | 

সস 

এতদিনে গেল তপোভঙ্গ পাপ, 

এতদিনে, হায়, ফুরাইল শাপ, 

অন্গৃতাপ দ্ধ কেমন ধন! 

সেই স্ুধারন যে জন খাবে, 

পাপ, তাপ তার ফুরায়ে যাবে ! 

অনুতাপ স্ুধ। মধুর যেমন, 

কবিতা তেমনি মধুর রতন ; 

জগতের সার এই ছুই চেয়ে 

কি জাছে ভুবনে মধুর ধন! 



মেনকা। র্. 

কুবু 

গাও তবে আজি, ভারত সন্তান, 

মনপ্রাণ সহ মিলাইয়ে তান, 

« অনুতাপ সুধা কেমন ধন! 

সেই স্বধারম যে জন খাবে, 

পাপ, তাপ তার ফুরায়ে যাবে, 

অনুতাপ সুধা মধুর যেমন, 

কবিতা তেমনি মধুর রতন, 

জগতের সার এই দুই চেয়ে 

কি আছে ভুবনে মধুর ধন! 
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